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ACTIEVOORWAARDEN CONSUMENT:  

WINACTIE TOSTIGRILL  

VOOR SUPERMARKTKETEN DEEN 

Algemeen 

• Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel van Vandersterre 

Holland B.V., dat bekend staat onder de naam ‘Win een tostigrill’ (hierna verder te noemen 

“actie”). 

• Op de actie is de gedragscode promotionele kansspelen van toepassing. Vandersterre 

Holland B.V. handelt in overeenstemming met deze gedragscode. 

• De actie wordt georganiseerd door Vandersterre Holland B.V., nader te noemen 

Vandersterre, i.s.m. de filialen van supermarktketen Deen, ter promotie van het merk 

Landana Jersey, door middel van het verstrekken van prijzen aan de winnaars van de actie. 

• Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze 

actievoorwaarden. 

De actie 

• Het betreft een tijdelijke actie waarin de Deen filialen zelf de keuze mogen maken of zij mee 

willen werken aan deze actie. Vandersterre mag de deelnemers ten alle tijden vragen om de 

aankoopbon van het gekochte stuk/plakken Landana Jersey kaas zolang de actie loopt. 

• De actie loopt van 15 juli t/m 31 juli 2019, waarna deelname niet meer mogelijk is. Binnen 

deze actie periode mag de deelnemer één maal (op Facebook of Instagram) mee doen per 

gekocht stuk/plakken Landana Jersey kaas met het gewicht van minimaal 100 gram. 

• De prijs die beschikbaar wordt gesteld is als volgt: max. 5 tostigrill apparaten van het merk 

Princess. De 5 prijzen worden verdeeld onder 5 winnaars. De tostigrill heeft een 

consumentenwaarde van €45,-. 

• De gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere 

producten of diensten. 

Deelname 

• Ieder natuurlijk persoon die zijn/haar foto met de Landana Jersey kaas online deelt op 

Facebook of Instagram en daarbij Landana Jersey volgt op Facebook of Instagram, maakt 

kans op de genoemde prijzen, mits hij/zij minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 

Daarnaast moet hij/zij de Landana Jersey Facebook of Instagram pagina taggen in zijn/haar 

post.  

• Door deelname aan de actie geeft deelnemer, indien hij een prijs wint, Vandersterre en de 

retailer het recht om zijn naam, en/of eventuele foto’s van de uitreiking van de prijs voor 

promotionele doeleinden van Landana Jersey te gebruiken. 

Vaststelling van de winnaars 

• Vandersterre zal na afloop van de actieperiode voor 17 augustus 2019 de winnaars 

persoonlijk benaderen via Facebook of Instagram. Over de uitslag en toekenning van de prijs 

kan niet worden gecorrespondeerd. 

• De prijs wordt verstrekt aan de winnaar en kan zonder toestemming van Vandersterre niet 

aan derden worden overgedragen. 
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Aansprakelijkheid 

• Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk 

voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. 

• Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op door 

Vandersterre openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen 

niet aan worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Vandersterre en/of retailer 

doen ontstaan. 

• Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is op eigen risico van de winnaar. 

• Vandersterre en/of retailer is niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan 

ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie. 

• Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Landana Jersey Kaas gelden 

eveneens voor de door Vandersterre ingeschakelde derden. 

Garantiebepalingen 

• Vandersterre en/of retailer staat niet garant voor eventuele schade aan de dienst die 

voortvloeit uit het gebruik of in andere gevallen waarbij de prijswinnaar in het bezit is van de 

prijs. 

• In geval van schade van welke aard dan ook aan de dienst, dient de prijswinnaar zich te keren 

tot de leverancier van de dienst en niet tot Vandersterre en/of retailer. 

 

Slotbepalingen 

• Vandersterre behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere 

kennisgave: deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien het van mening is 

dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, 

frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden; deze 

actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te 

beëindigen; voor zover het dit naar zijn eigen goeddunken noodzakelijk acht. 

 

Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar Vandersterre: 

nederland@vandersterre.nl. Vandersterre zal na bevestiging van ontvangst van de e-mail zo spoedig 

mogelijk reageren op uw verzoek om informatie of uw klacht. 

 

Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 

Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. 


